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Kallelse/inbjudan

till
Hjärnkrafts förbundsstämma 6–7 oktober 2018
Härmed kallas/inbjuds Hjärnkrafts föreningar och medlemmar till förbundsstämma 2018.
Tidpunkt för stämman:

Lördag den 6 oktober 2018 kl. 13.00 - söndag den 7 oktober 2018 kl. 16.00.

Plats för stämman:

Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84.
Ombud
Det är ombuden som har rätt att fatta beslut vid förbundsstämman. Ombuden väljs på respektive länsförenings årsmöte bland dess medlemmar. Valbar som ombud är den som betalt
sin medlemsavgift för det år som stämman äger rum. Varje länsförening har rätt att sända två
ombud, samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar utöver 50 medlemmar, dock högst fem ombud. För ombuden utses ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter kan
inte utses som ombud.
Senast den 15 april 2018, ska förbundskansliet ha en förteckning över ombud och ersättare.
Nominering till förbundsstyrelsen
Kandidater nomineras av länsföreningarna. En lokalförening eller en enskild medlem kan
också nominera, men måste skicka sin nominering via länsföreningen. Nomineringen ska behandlas vid ett länsföreningsmöte. Länsföreningen kan besluta att stödja nomineringen eller
avslå den. Enligt stadgan ska beslutet tillsammans med nomineringen vara hos valberedningen senast den 31 mars 2018. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna
själva lämna förslag till kandidater under förutsättning att de uppfyller kraven på valbarhet.
Motioner
Varje länsförening, lokalförening och enskild medlem har rätt att skriva en motion i en fråga
som de vill att stämman ska behandla. Lokalförenings eller enskild medlems motion ska
åtföljas av yttrande från länsföreningen. Motion ska vara skriftlig. Den ska, tillsammans med
länsföreningens yttrande, vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 april 2018.
Medlemmar kan vara med
Enskild medlem har rätt att närvara på förbundsstämman, Kravet är att man gjort en skriftlig anmälan till förbundskansliet senast två veckor före stämman.

Dagordning/föredragningslista skickas till länsföreningarna senast 30 dagar före förbunds
stämman. Övriga handlingar och beslutsunderlag skickas senast 15 dagar före stämman till
länsföreningar samt till anmälda ombud, ersättare och övriga deltagare.

Varmt välkommen!
För förbundsstyrelsen

Cecilia Boestad
Förbundssekreterare
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